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ROČNÍ OBDOBÍ – ČESKÝ JAZYK 3. ročník 
 

1. Urči slovní druhy: 

Na zahrádce sejeme semínka. Na louce a na zahrádce kvetou květiny. V sadech 

dozrává ovoce. Lyžujeme, sáňkujeme, bruslíme a stavíme sněhuláky. 

2. Z první části textu ve cvičení 5 (Na jaře) vypiš podstatná jména 

a urči u nich pád, číslo, rod. 

 pád číslo rod 

(na) jaře    

    

    

    

    

    

    

 

3. Doplň vhodná přídavná jména: 

_______________ stromy  _______________ květiny 

_______________ sluníčko  _______________ výlet 

_______________ listí   _______________ ovoce 

_______________ houby  _______________ sněhulák 

4. Doplň i, í / y, ý. Slova si pak můžeš ve cvičení 5 zkontrolovat. 

začíná b___t teplo, sáz___me sazeničky, sejeme sem___nka,  slav___me 

Vel___konoce, v z___mě mrzne, sluníčko sv___tí, jezdíme na v___lety, fouká 

v___tr, opadává l___stí, sb___ráme houby, skl___z___me ovoce, l___žujeme, 

brusl___me, stav___me sněhuláky 

5. Přepiš věty ze cvičení 6 v minulém čase: 

Na podzim _____________________________________________________. 

V létě _________________________________________________________. 

V zimě ________________________________________________________. 

Na jaře ________________________________________________________. 
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6. Odpověz. Správné odpovědi najdeš ve cvičeních 5, 6 a 9: 

1. Kdo odlétá na podzim?    _______________________ 

 Co kvete na jaře?    _______________________ 

2. U koho určitě najdeš brusle?   _______________________ 

 Bez čeho jsou stromy v zimě?  _______________________ 

3. Komu se líbí jaro?    _______________________  

 Čemu se můžeme věnovat v zimě? _______________________ 

4. Koho baví plavání?    _______________________ 

 Co sklízíme v sadech?    _______________________ 

5. Zavolej na dítě, které má rádo léto: _______________________ 

6. O kom víš, že nemá rád podzim?  _______________________ 

 Na čem jezdí Oskar?    _______________________ 

7. S kým z dětí bys šel na houby?  _______________________ 

 Čím asi Jana hrabe listí?    _______________________ 

 

Zakroužkuj pádové otázky: 

1. pád – modře    

2. pád – červeně    

3. pád – zeleně    

4. pád – žlutě 

5. pád – oranžově 

6. pád – růžově 

7. pád – hnědě 

7. Doplň i, í / y, ý: 

Vel___konoce jsou starob___lý l___dový ob___čej. Zb___něk v___sel semínka 

do země. Na p___ru se třp___tily kapky rosy. Na louce jsme v__děli l___ného 

hlem___ždě, b___stré m___šky a v__lézajícího slep___še. Chm___ří létalo ve 

vzdušném v___ru. V létě se často bl___ská a přichází krupob___tí. V noci 

často sl___šíme s___čka. Na podz___m skl___z___me ovoce do p___tlů. 

V l___stopadu b___vá s___chravo. Brz___ přijde z___ma, mus___me 

zaz___movat b___l___nky. V pros___nci v___ndáme za okno krm___tko.  
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Komentář k pracovnímu listu: 

Pracovní list Roční období – Český jazyk vychází ze slovní zásoby materiálu Roční 

období pro vzdělávací okruh Člověk a jeho svět. 

Jednotlivá jazyková cvičení jsou rozdělena do ročníků: 

2. ročník – abeceda, počet slov, slovní druhy (podstatná jména, slovesa), tázací věty, 

pravopis u/ú/ů, souřadná a nadřazená slova 

3. ročník – slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavná jména, 

pravopis i, í / y, ý, minulý čas, pádové otázky, vyjmenovaná slova 

 

Pracovní list Roční období – Český jazyk se hodí využít až po hodině 

Prvouky/Přírodovědy, kde se pracovalo s pracovními listy materiálu Roční období, 

popřípadě materiál využít paralelně (hledat slova, obrázky, texty, tabulky apod.). 

V případě, že by byl pracovní list Roční období – Český jazyk využíván samostatně, 

je potřeba slovní zásobu žákům s OMJ doprovodit obrazovým materiálem a potřebným 

vysvětlením. 

Pro samostatnou práci žáků s OMJ lze také využít pexeso. 

 

Některá cvičení obsahují pro žáka s OMJ další neznámá slova. Žáci si je mohou vypsat 

do slovníčku, společně s učitelem dohledat význam na obrázku, v knize, na internetu, 

nakreslit k nim obrázek, přeložit do svého jazyka apod. 
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